
 )العطف(:المحاضرة التاسعة عشرة  -91
 قال ابن مالك: 

 اليمزة تحذف قد أمن أي بحذفيا المعنى خفا كان ... إن اليمزة أسقطت وربما
 كما متصمة أم وتكون المبس أمن عند أي عن المغنية واليمزة التسوية ىمزة يعني
{ تُْنِذْرُىمْ  َلمْ  َأمْ  ْنَذْرَتُيمْ أَ  َعَمْيِيمْ  َسَواءٌ } محيصن ابن قراءة ومنو موجودة واليمزة كانت

 :الشاعر وقول أنذرتيم من اليمزة بإسقاط
ن أدرى ما لعمرك - 412  بثمان أم الجمر رمين بسبع ... داريا كنت وا 
 خمت بو قيدت مما تك إن ... وفت بل وبمعنى وبانقطاع .أبسبع أي
 وتفيد منقطعة يفي أي عن مغنية ىمزة وال التسوية ىمزة أم عمى يتقدم لم إذا أي

 بل أي{ اْفَتَراهُ  َيُقوُلونَ  َأمْ  اْلَعاَلِمينَ  َرب   ِمنْ  ِفيوِ  َرْيبَ  ال: }تعالى كقولو كبل اإلضراب
 .شاء ىي بل أي شاء أم إلبل إنيا ومثمو أفتراه يقولون

ضراب وأشكك ... وأبيم بأو قسم أبح خير  نمى أيضا بيا وا 
 جالس نحو ولإلباحة دينارا أو رىماد مالي من خذ نحو لمتخيير أو تستعمل أي

 الجمع تمنع ال اإلباحة أن والتخيير اإلباحة بين والفرق سيرين ابن أو الحسن
 السامع عمى ولإلبيام حرف أو فعل أو اسم الكممة نحو ولمتقسيم يمنعو والتخيير

 السامع عمى اإلبيام وقصدت منيما بإلجائي عالما كنت إذا عمرو أو زيد جاء نحو
نَّا: }تعالى قولو ومنو  جاء نحو ولمشك{ ُمِبينٍ  َضاللٍ  ِفي َأوْ  ُىدىً  َلَعَمى ِإيَّاُكمْ  َأوْ  َواِ 
 :كقولو ولإلضراب منيما إلجائي في شاكا كنت إذا عمرو أو زيد

 بعداد كانوا إال عدتيم أحص لم ... بيم برمت قد عيال في ترى ماذا - 412
 أوالدي قتمت قد رجاؤك لوال ... ثمانية زادوا أو ثمانين

 .زادوا بل أي
 منفذا لمبس النطق ذو يمف لم ... إذا الواو عاقبت وربما

 :كقولو المبس أمن عند الواو بمعنى أو تستعمل قد
 أو قدر ومثل عمى موسى ربو أتى كما ... قدرا لو كانت أو الخالفة جاء - 412
ما ذي إما نحو في ... الثانية إما القصد في  النائية وا 



 إما مالي من خذ نحو التخيير من أو تفيده ما تفيد بمثميا المسبوقة إما أن يعني
ما درىما ما الحسن إما جالس نحو واإلباحة دينارا وا   نحو والتقسيم سيرين ابن وا 
ما اسم إما الكممة ما فعل وا  ما زيد إما جاء نحو والشك واإلبيام حرف وا   عمرو وا 
 ال العطف وحرف عمييا الواو وللدخ وذلك لبعضيم خالفا عاطفة ىذه إما وليست
 تال إثباتا أو أمرا أو نداء ... وال نييا أو نفيا لكن وأول .العطف حرف عمى يدخل
 ال نحو النيي وبعد عمرا لكن زيدا ضربت ما نحو النفي بعد بمكن يعطف إنما أي

 نحو واألمر عمرو ال زيد يا نحو النداء بعد بال ويعطف عمرا لكن زيدا تضرب
 النفي بعد بال يعطف وال عمرو ال زيد جاء نحو اإلثبات وبعد عمرا ال ازيد اضرب
 .عمرو لكن زيد جاء نحو اإلثبات في بمكن يعطف وال عمرو ال زيد جاء ما نحو
 األول حكم لمثان بيا تييا وانقل بل مربع في أكن كمم ... مصحوبييا بعد كمكن وبل
 الجمي واألمر المثبت الخبر في ...

 وتثبت قبميا ما حكم تقرر أنيا في كمكن فتكون والنيي النفي في ببل يعطف
 النفي فقررت عمرا بل زيدا تضرب وال عمرو بل زيد قام ما نحو بعدىا لما نقيضو
 .بضربو واألمر لعمرو القيام وأثبتت السابقين والنيي
 إلى الحكم وتنقل األول عن اإلضراب فتفيد واألمر المثبت الخبر في بيا ويعطف

 بل زيدا واضرب عمرو بل زيد قام نحو عنو مسكوت كأنو األول يصير حتى نيالثا
 .عمرا
ن  ما فاصل المنفصل أو بالضمير فافصل عطفت ... متصل رفع ضمير عمى وا 
 اعتقد وضعفو فاشيا النظم في ... يرد فصل وبال
 عميو عطفت ما وبين بينو تفصل أن وجب المتصل الرفع ضمير عمى عطفت إذا

 َأْنُتمْ  ُكْنُتمْ  َلَقدْ : }تعالى قولو نحو المنفصل بالضمير كثيرا الفصل ويقع بشيء
 فصل وقد كنتم في الضمير عمى معطوف وآباؤكم فقولو{ ُمِبينٍ  َضاللٍ  ِفي َوآَباُؤُكمْ 
ليو الضمير بغير الفصل أيضا وورد بأنتم  وذلك ما فاصل أو بقولو أشار وا 

 َوَمنْ  َيْدُخُموَنَيا َعْدنٍ  َجنَّاتُ : }تعالى قولو ومنو وزيد أكرمتك نحو بو كالمفعول
 وىو بو بالمفعول لمفصل ذلك وصح يدخمونيا في الواو عمى معطوف فمن{ َصَمحَ 
{ آَباُؤَنا َوال َأْشَرْكَنا َما: }تعالى كقولو النافية بال الفصل ومثمو يدخمونيا من الياء



بال  عميو والمعطوف المعطوف بين لمفصل ذلك وجاز نا عمى معطوف فآباؤنا
 قولو ومنو وزيد أنت أضرب نحو كالمتصل ذلك في المستتر المرفوع والضمير

 في المستتر الضمير عمى معطوف فزوجك{ اْلَجنَّةَ  َوَزْوُجكَ  َأْنتَ  اْسُكنْ : }تعالى
 .أنت وىو المنفصل بالضمير لمفصل ذلك وصح أسكن
 الضمير عمى العطف كثيرا مالنظ في ورد قد أنو إلى يرد فصل وبال بقولو وأشار

 كقولو فصل بال المذكور
 رمال تعسفن الفال كنعاج ... تيادى وزىر أقبمت إذ قمت - 412
 النثر في ذلك ورد وقد .أقبمت في المستتر الضمير عمى معطوف وزىر: فقولو
 بالعطف العدم برفع والعدم سواء برجل مررت تعالى اهلل رحمو سيبويو حكى قميال
 الضمير عمى العطف أن المصنف كالم من وعمم سواء في المستتر الضمير عمى

 وكذلك وعمرو ىو إال قام ما زيد نحو فصل إلى يحتاج ال المنفصل المرفوع
 إياك إال أكرمت وما وعمرا ضربتو زيد نحو والمنفصل المتصل المنصوب الضمير
 بك مررت نحو لو الجار بإعادة إال عميو يعطف فال المجرور الضمير وأما وعمرا
 .وزيد بك مررت يجوز وال وبزيد
 .بقولو إليو وأشار المصنف واختاره الكوفيون ذلك وأجاز الجميور مذىب ىذا

 جعال قد الزما خفض ضمير ... عمى عطف لدى خافض وعود
 جميور جعل مثبتا أي الصحيح والنظم النثر في ... أتى قد إذ الزما عندي وليس
 لورود بو أقول وال الزما الخفض ضمير عمى عطف إذا الخافض إعادة النحاة
 فمن الخافض إعادة غير من المخفوض الضمير عمى بالعطف ونظما نثرا السماع
 عمى عطفا األرحام بجر{ َواأَلْرَحامَ  ِبوِ  َتَساَءُلونَ  الَِّذي اهللَ  َواتَُّقوا} حمزة قراءة النثر
 :تعالى اهلل رحمو سيبويو أنشده ما النظم ومن بالباء المجرورة الياء
 عجب من واأليام بك فما فاذىب ... وتشتمنا تيجونا قربت فاليوم - 412
 ... عطفت ما مع تحذف قد والفاء .بالباء المجرورة الكاف عمى عطفا األيام بجر

 انفردت وىي لبس ال إذ والواو
 معطوفيا مع الفاء تحذف أت قد لوىم دفعا معمولو ... بقى قد مزال عامل بعطف
{ ُأَخر َأيَّامٍ  ِمنْ  َفِعدَّةٌ  َسَفرٍ  َعَمى َأوْ  َمِريضاً  ِمْنُكمْ  َكانَ  َفَمنْ : }تعالى قولو ومنو ةلمدالل



 الواو وكذلك عميو الداخمة والفاء أفطر فحذف أخر أيام من عدة فعميو فأفطر أي
 .طميحان والناقة الناقة راكب أي طميحان الناقة راكب قوليم ومنو

 معمولو بقي محذوفا عامال تعطف بأنيا العطف روفح بين من الواو وانفردت
 :قولو ومنو
 مفعول والعيونا فالعيون الحواجب وزججن ... يوما برزن الغانيات ما إذا - 411
 زججن عمى معطوف المحذوف والفعل العيون وكحمن والتقدير محذوف بفعل

 يصح الفعل عل الفعل وعطفك ... استبح ىنا بدا متبوع وحذف
 تتمى آياتي تكن أفمم} تعالى قولو منو وجعل عميو لمداللة عميو معطوفال يحذف قد

 فحذف عميكم تتمى تكن فمم آياتي تأتكم ألم التقدير الزمخشري قال{ عميكم
 تأتكم ألم وىو عميو المعطوف

 بل باألسماء مختصا ليس العطف أن إلى آخره إلى الفعل وعطفك بقولو وأشار
 وقم زيدا واضرب وركب زيد وجاء ويقعد زيد وميق نحو األفعال وفي فييا يكون

 سيال تجده استعمل وعكسا ... فعال فعل شبو اسم عمى واعطف
 أيضا ويجوز ونحوه الفاعل كاسم لمفعل المشبو االسم عمى الفعل يعطف أن يجوز
 قولو األول فمن أسم االسم موقع الواقع الفعل عمى يعطف أن وىو ىذا عكس
د ِقينَ  ِإنَّ : }تعالى قولو منو وجعل{ َنْقعاً  ِبوِ  َفَأَثْرنَ  ُصْبحاً  َفاْلُمِغيَراِت : }تعالى  اْلُمصَّ

د َقاتِ   :قولو الثاني ومن{ اهللَ  َوَأْقَرُضوا َواْلُمصَّ
 :المعابرا وقولو يستحق عطاء ومجر ... عدوه يبير يوما فألفيتو - 033
 وجائر أسوقيا في يقصد ... باتر بعضب يغشييا بات - 039
 يقصد عمى معطوف وجائر يبير عمى معطوف رفمج

 


